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 The aim of the present research is to identify the effective 

components of criticizing the authorities’ words and performance 

based on justice in Islamic lifestyle from the viewpoint of Quran 

and religious quotes. The current study has been conducted upon 

inductive analysis with a coding system through documentation 

method. According to the findings, four main categories including 

ration-orientation, justice-orientation, ethics-orientation, and 

gentry-orientation were determined to encompass eleven 

components as the most important ones in criticizing the words 

and performance, including awareness, righteousness, politeness in 

fair criticism, criticizing based on wisdom, avoiding precipitancy, 

loss of exception in criticism, criticizing oneself before others, 

being neutral in criticism, reinforcing the criticized individual’s 

character via constructive criticism, and indirect criticism. 

Apparently, consideration of these components by critics and those 

in charge of correcting the authorities’ performance will cut down 

on the challenges and damages with which justice-based criticism 

may confront. 
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 کارگزاران گفتار و عملکرد نقد های مؤلفه شناسایی

 قرآن منظر از اسالمی زندگی سبک در انصاف پایه بر

 روایات و
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 یزد، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه اسالمی، معارف گروه استادیار
 .ایران

 
 چکیده
 نقد گفتمان هایمؤلفه شناسایی پژوهش، این در موردنظر مسأله

 زندگی سبک در انصاف پایه بر کارگزاران گفتار و عملکرد
 تحلیل روش به پژوهش این است؛ روایات و قرآن منظر از اسالمی

 شده انجام اسنادی یشیوه به و کدگذاری نظام با استقرایی
 شامل اصلی مقوله چهار پژوهش، این نتایج برمبنای.است

 بر مداریتربیت و مداریاخالق محوری، عدالت مداری،عقالنیت
 رعایت گرایی،حق ، بصیرت و آگاهی به توجه مولفه یازده از آمده
 اجتناب حکمت، و تدبیر روی از نقد انجام منصفانه، نقد در ادب

 امور در دخالت از پرهیز نقد، در استثناء وجود ،عدم شتابزدگی از
 از حسابرسی نقد، در توطئه و پراکنی شایعه از دوری خصوصی،

 و تقویت نقد، در طرفیبی اصل  رعایت دیگران، نقد از قبل خویش
 ،از مستقیم غیر نقد ، سازنده انتقاد انجام با نقد مورد شخص ارشاد

 و منتقدان توسط آن اجرای که است نقد هایمؤلفه ترینمهم
 منصفانه نقد تا شودمی سبب کارگزاران، عملکرد اصالح متولیان

 .شود روروبه هاچالش و ها آسیب با کمتر کارگزاران
 

 انصاف،سبک کارگزاران، عملکرد، و گفتار نقد، واژه های کلیدی:
 .روایات ، قرآن اسالمی، زندگی
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 مقدمه
در سایه در سبک زندگی اسالمی پیشرفت فردی و اجتماعی 

شناخت نقاط قوت و ضعف و تالش برای زدودن نواقص و 
ها امکان پذیر است،این شناخت باید هم در خود فرد و کاستی

نسبت به اندیشه ها و اعمال خویش باشد و هم نسبت به دیگران. 
انسان با شناخت واقعیت ها راه بهره برداری از امکانات و 

د. در خصوص کشف آموزنیروهای درونی خود و جهان را می
های فراوانی دارد، نقد مجهوالت و ارتقاء سطح شناخت،راه

 . موضوعمنصفانه و نقدپذیری منطقی یکی از عوامل مهم آن است
در سبک موضوعات مهم در جامعه و  نقد بر پایه انصاف یکی از

است و رعایت آن آثار و برکات و فواید فراوانی را زندگی اسالمی 
الح سبک زندگی عموم مردم به ویژه کارگزاران به دنبال دارد. اص

یکی از الزامات پیشرفت و تمدن سازی اسالمی است . از آن جایی 
که کارگزاران قدرت سیاسی ، اجتماعی و اجرایی و... را در دست 

راه و رسم آنان در زندگی شخصی ، اجتماعی دارند و از سوی دیگر 
نقد و ارزیابی منصفانه  نقش الگویی دارد،برای سایر مردم و سیاسی 

گفتار و عملکرد کارگزاران ضرورت بیشتری دارد و از اهمیت 
 باالیی برخوردار است.

از طرف دیگر اعمال نقد در حق آنان دقت نظر بیشتری هم می 
از منظر آیات الهی همه اهل ایمان بدون استثناء و بدون در طلبد.

نگی،حق نقد و نظر داشتن مقام و موقعیت سیاسی، اجتماعی و فره
والمومنون والمومنات » فرماید: انتقاد دارند لذا خداوند در قرآن می

؛ ( 1)بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر
مردان و زنان مومن ، بعضی های شان نسبت به همدیگر والیت 
دارند همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کنند. امر به 

(. این والیت و قدرت قانونی 2رین اعمال خلق است)معروف برت
انتقاد سازنده در جامعه اسالمی است که خدای متعال به همه اهل 
ایمان داده است تا رسما و قانونا بتوانند با انواع منکرات سیاسی ، 
اقتصادی، فرهنگی ، اخالقی و ... مبارزه جدی و پیگیری را انجام 

 دهند.
کبیر انقالب اسالمی به تبع از امام صادق)ع( امام خمینی )ره( رهبر 

اعتراض و انتقاد را به عنوان هدیه الهی برای رشد و تعالی انسان ها 
فرماید: اشکال بلکه تخطئه یک و اجتماعات معرفی نموده و می

 (.3ها )هدیه الهی است برای انسان
گرچه در جامعه اسالمی، مسئوالن و دولتمردان پس از آزمایش و 

ش به کارگمارده می شوند، اما در بسیاری از موارد توانایی و گزین
هنر انسان در عمل محک زده می شود مسئوالن گاه نیازمند 
هدایت و ارشادند؛ گاه تعویض و جایگزین، و گاهی مستحق پاداش 

 (.4و برخی اوقات شایسته مجازات و توبیخ اند )
در زبان ت . ای عربی است که وارد زبان فارسی شده اسنقد واژه

دقت در عربی این واژه دارای معانی گوناگونی است، از جمله 
چیزی به منظور تمیز خوب و بد آن و نقد کالم به معنای آشکار 

ها و خوبی های آن است. البته تمیز اشیاء و خارج کردن عیب
الشعْرَ  انْتَقَدَ (5کردن ناخالصی نیز در معنای این واژه ملحوظ است)

الکالمَ: عیوب و  -لغزش شعر را بر شاعر آشکار کرد،على قائله: 
درمهاى تقلبى را از میان  الدَّرَاهِمَ: -محاسن سخن را آشکار کرد،

( . نقد مخالف نسیه؛ و 6)پولها جدا کرد، درمها را دریافت کرد،
از مجموع کلمات ( . 9()8()7ها  از غیر آن)نقد تشخیص درهم
اد حرکتی است اصالح گرانه، با شود که ، انتقلغویان استفاده می

قصد پاالیش و زنگارزدایی و نجات حقیقت چیزی از نفوذ باطل 
در حریم آن و برگرداندن طبیعت شخص و امری از آمیختگی به 

 (.10ناخالصی و  غش، به سوی خلوص و فطرت ناب آن)
انصاف از کلمات عربی متداول در زبان فارسی و مصدر از باب 

از نظر لغوی دارای وجوه و معانی گوناگونی افعال است. انصاف 
 "صاد"و"نون"از نصف به فتح "انصاف"اصل و ریشه واژه است . 

ی هر چیز است که در کتب لغت با تعابیر بوده و به معنای نیمه
« أحد شقی الشیء»( ، 13،12مختلفی چون احد جزءالکمال؛ )
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نیز  (. ابن فارس17،16مطرح شده است)« شطرالشیء»(. و 15،14)
و  "نیمه ی هر چیز"معتقد است این ریشه بر دو معنای اصلی 

 (. 18داللت دارد ) "نوعی خدمت و به کارگیری"
در خصوص موضوع نقد مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفته 

های نقد آثاری وجود دارد، اما با موضوع است،در اصول نقد، روش
از منظر قرآن و  نقد عملکرد و گفتار کارگزاران بر پایه انصاف

 روایات اثری وجود ندارد و این موضوع جدید است.
گردد به اهمیت جایگاه ضرورت پرداختن به این مسأله برمی

کارگزاران و عملکرد و گفتار آنان و نقش الگویی که در جامعه 
توان این پرسش اساسی را به میان دارند. برای تبیین این موضوع ،می

و گفتار و روابط کارگزاران با مردم از  نهاد که آیا نقد عملکرد
منظر قرآن و روایات از انسجام معنا دار و منطقی و منصفانه 
برخوردار است تا بتواند الگوی عملی مناسبی برای ناقدان عملکرد 
کارگزاران ، دولتمردان و دست اندرکاران امور سیاسی و حکومتی 

ر پاسخ به این های مسلمان واقع گردد؟ دکشورهای اسالمی و ملت
کوشد مؤلفه های نقد منصفانه عملکرد پرسش این مقاله می

کارگزاران را از آیات قرآن و روایات استخراج نموده ، و مورد 
 مطالعه و بررسی قرار دهد.

 
 روش پژوهش

 مورد جامعه. است شده انجام کیفی پارادایم قالب در پژوهش این
 پژوهشی ینمونه. است بوده شامل قران و روایات اسالمی مطالعه

شامل کلیه آیات و روایاتی است که مقوله انصاف را مورد توجه 
  اصل رعایت با هدفمند گیرینمونه طریق از که اندقرار داده

 و تجزیه رویکرد. اند شده انتخاب تنوع و حداکثر شدگیاشباع
 به پژوهش این در. است تفسیری توصیفی رویکرد هاداده تحلیل
 شده استفاده ممیزی مسیر روش از پژوهش ارسنجیاعتب منظور

 روش. است اسنادی پژوهش این در هاداده آوری جمع روش. است
 و استقرایی تحلیل روش پژوهش این در هاداده تحلیل و تجزیه
بر اساس تکنیک کدگذاری، ابتدا  .است مفهومی محتوای تحلیل

 ینکات کلیدی مرتبط با موضوع پژوهش از متن به شیوه
بیرون کشیده شد و کدهای مربوط به هر نکته  1کدگذاری باز

ی بعد با کنار هم قرار دادن نکات کلیدی و تعیین شدند. در مرحله
های زمان مقولهطور هممفاهیم اولیه و به 2های مستمر آنمقایسه

شکل گرفتند. سپس با استفاده از روش کدگذاری  3اولیه یا جانبی
 تعیین گردید. 5مرکزیهای ، مقوله4محوری

 
 نقد عملکرد و گفتار کارگزاران بر پایه انصافمؤلفه های  -2

های صورت گرفته بر روی اسناد موجود، بر مبنای کدگذاری
ی جداول زیر حاصل آمده است. ابتدا متون استخراج شده از نمونه

پژوهشی را بیان و سپس مراحل کدگذاری باز و محوری را در 
 کنیم:می قالب جدول ارائه

. مفهوم توجه به آگاهی و بصیرت در نقد منصفانه 2-1
 کارگزاران

وَ ال تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ : »فرمایدسوره اسراء می 36خداوند در آیه
این بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمَْع وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کاَن عَنْهُ مَسْؤُالً ؛ 

آیه نسبت به هر گفتار یا کردار یا تصمیمى که از روى علم نباشد، 
علم بدرستى گوید: جز آنچه را که عمومیت دارد. گویى چنین مى

آن دارى نگو و جز آنچه را که بدرستى آن یقین دارى، انجام نده و 
 (.19جز آنچه را که به صحت آن اطمینان دارى، معتقد نباش)

_________________________________ 
1. Open coding  
2. Constant Comparative Method 
3. Subsidary Categories 
4. Axial Coding 
5. Focal Coding 

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ »فرماید: ه حجرات میسور 6خداوند در آیه 
ما  جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر فاسقی برای شما  ؛ «فَعَلْتُمْ نادِمِینَ
روی زودباوری و شتاب  خبری مهم آورد تحقیق کنید، مبادا )از

زدگی تصمیم بگیرید و( ناآگاهانه به گروهی آسیب رسانید ، سپس 
فرمودند: من عمل « ص»(. پیامبر 20ی خود پشیمان شوید)از کرده

على غیر علم کان ما یفسده أکثر مّما یصلح؛ هر کس که بدون 
دانش )مهارت و تخصّص( به کارى دست زند، بیش از اینکه آن 

 8آیه خداوند در  (.21کند)ت انجام دهد، خراب مىکار را درس
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ ال »فرماید:سوره حج می

هُدىً وَ ال کِتابٍ مُنِیرٍ: این آیه به رهبران گمراه کننده اشاره 
 کند.می

دارم از امام صادق )ع( به یکی از یاران خویش فرمود: تو را باز می
دو صفت که هالک مردان در آن است . از اینکه با روش باطلی 

( شهید مطهری 22و 23دینداری کنی و ندانسته به مردم فتوی دهی)
در باب امر به معروف و نهی از منکر یکی از شروط را بصیرت 

 (.24دانند)در عمل می
 فرماید:امام علی )ع( خطاب به فرزند بزرگوارش امام حسن)ع( می

ات اندک باشد، و آنچه دانى مگو و اگر چه دانستهو آنچه نمى
 .(25دوست ندارى برایت گفته شود مگو)

کدگذاری 
 کدگذاری باز محوری

توجه به آگاهی 
و بصیرت در 
نقد منصفانه 
 کارگزاران

  وَ ال تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ َو
 أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُالًالْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ 

  ٍیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ
ما  فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى

 «فَعَلْتُمْ نادِمِینَ
  من عمل على غیر علم  فرمودند:« ص»پیامبر

که  هر کسکان ما یفسده أکثر ممّا یصلح؛ 
بدون دانش )مهارت و تخصّص( به کارى 
دست زند، بیش از اینکه آن کار را درست 

 کندانجام دهد، خراب مى
  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ ال

 هُدىً وَ ال کِتابٍ مُنِیرٍ
  امام صادق )ع( به یکی از یاران خویش

صفت که فرمود: تو را باز می دارم از دو 
هالک مردان در آن است . از اینکه با روش 
باطلی دینداری کنی و ندانسته به مردم فتوی 

 دهی.
  شهید مطهری در باب امر به معروف و نهی

از منکر یکی از شروط را بصیرت در عمل 
 می دانند.

  امام علی )ع( خطاب به فرزند بزرگوارش
دانى امام حسن)ع( می فرماید: و آنچه نمى

ات اندک باشد، و اگر چه دانستهمگو و 
 آنچه دوست ندارى برایت گفته شود مگو.

 .حق گرایی 2-2
قرآن کریم به منظور خیرخواهی و اصالح افراد، به  نقد رفتار یا 
گفتار آنها پرداخته است. با برطرف نمودن معایب و کاستی ها و 
تزکیه نفوس، ما را به فالح و تکامل انسانی رهنمون ساخته است 

الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ » فرماید:سوره زمر می 18خداوند در آیه 
عُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا فَیَتَّبِ

؛ آنان که گفتار را می شنوند و از آنچه که به قبول و « الْأَلْبابِ 
گفتن  ".(26کنند. )پیروی می عمل بهتر بوده و رساننده تر به حق

نیات منصفانه در دل مومن می نشیند و باعث اصالح شخص 
» سوره احزاب این مطلب به بیان دیگر است:70در آیه گردد . می

؛ به نقل از قتاده « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْالً سَدِیداً
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یعنی عدالت « قَوْلًا سَدِیداً اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا :» نقل شده: منظور از 
رعایت شود هم در منطق و رفتار و هم در عمل. و سدید یعنی 

(.قول سدید، عبارت است از کالمى که هم مطابق با واقع 27صدق )
اش چون باشد، و هم لغو نباشد، و یا اگر فایده دارد، فایده

چینى و امثال آن، غیر مشروع نباشد. پس بر مؤمن الزم است سخن
گوید مطمئن باشد، و نیز گفتار خود را که به راستى آنچه مى

 (. 28) بیازماید، که لغو و یا مایه افساد نباشد
کدگذاری 

 کدگذاری باز محوری

 حق گرایی
  َالَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِک

 «أُولُوا الْأَلْبابِ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ 
 ًیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْالً سَدِیدا» 

 
 .رعایت ادب در نقد و انتقاد منصفانه2-3

رعایت ادب یکی از شؤون اخالقی در ارتباط با دیگران است. 
ینَ وَ ال تَسُبُّوا الَّذِ»  فرماید:سوره انعام می 108در آیه خداوند 

شما مؤمنان به  ؛«یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ 
خوانند دشنام مدهید تا مبادا آنها از روی آنانکه غیر خدا را می

هاى دینى این آیه یکى از ادب»دشمنی و نادانی خدا را دشنام گویند.
احترام مقدسات جامعه سازد که با رعایت آن، را خاطرنشان مى

دینى محفوظ مانده و دستخوش اهانت و ناسزا و یا سخریه 
شود، چون هر انسانى به لحاظ اخالقی از حریم مقدسات خود نمى

دفاع نموده با کسانى که به حریم مقدساتش تجاوز کنند به مقابله 
برخیزد و چه بسا شدت خشم او را به فحش و ناسزاى به مقدسات 

ازد، و چون ممکن بود مسلمین به منظور دفاع از آنان وادار س
هاى مشرکین را هدف دشنام خود قرار داده حریم پروردگار بت

در نتیجه عصبیت جاهلیت، مشرکین را نیز وادار سازد که حریم 
مقدس خداى متعال را مورد هتک قرار دهند لذا به آنان دستور 

اگر ناسزا دهد که به خدایان مشرکین ناسزا نگویند، چون مى
بگویند و آنان هم در مقام معارضه به مثل به ساحت قدس ربوبى 
توهین کنند در حقیقت خود مؤمنین باعث هتک حرمت و 

از عموم تعلیلى که  اند.جسارت به مقام کبریایى خداوند شده
کند نهى از هر آن را افاده مى "کَذلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ َعمَلَهُمْ "جمله
این (.در 29« )شودزشتى نسبت به مقدسات دینى استفاده مى کالم

آیه خدا با انصاف برخورد کرده و فرموده: شما مؤمنان به آنانکه 
غیر خدا را می خوانند دشنام مدهید تا مبادا آنها از روی دشمنی و 
نادانی خدا را دشنام گویند، مضمون این آیه به قاعده طالیی ؛ 

برای دیگران بپسند و هر چه برای  پسندیهرچه برای خود می
پسندی برای دیگران هم نپسند، اشاره دارد.که حتی نسبت خود نمی

همچنین مطابقت  به افراد غیر موحد هم باید انصاف داشته باشیم.
نهج البالغه که حضرت علی )ع( خطاب  31دارد با فرازی از نامه 

آنچه براى  بپسند فرماید:.به فرزند بزرگوارش امام حسن )ع( می
خواهى، پسندى، و نخواه براى دیگرى آنچه براى خود نمىخود مى

نیکى کن چنانکه خواهى بتو ستم شود، و و ستم مکن چنانکه نمى
دوست دارى به تو نیکى شود، و زشت دان از خود آنچه را که از 
دیگرى زشت پندارى، آنچه دوست ندارى برایت گفته شود مگو 

(30.) 
وَ ال َتسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لَا »فرماید:سوره فصلت می 34خداوند در آیه 

السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ 
؛ اى محمّد صلّى اللّه علیه و آله! میان کار تو که دیگران را «حَمِیمٌ

با کمال شکیبایى، آزارها را در این راه خوانى و به خدا فرامى
کنى و کار کسانى که به فراخوانى تو به خدا از طریق تحمّل مى

دهند تفاوت روى گردانیدن، دروغ بستن و آزار دادن پاسخ مى
فراوانى است. چه، کار تو درود و نیکى و کار آنان زشتى و نفرین 

و تسامح با آنان  است. با این وجود، وظیفه تو آن است که با مدارا
برخورد کنى و در برابر نادانى آنان شکیبا باشى؛ زیرا در میان آنان 
کسانى هستند که اگر با شیوه گذشت با آنها برخورد کنى، به 

گردند و دشمنى آنها به محبّت و اش بازمىپروردگار و اندیشه
شود. امام صادق )ع( فرمود: بر حاکم شان به دوستى تبدیل مىکینه

زم است سه چیز را درباره خاص و عام رعایت کند: دادن پاداش ال
نیکو به نیکوکاران تا به کارهای خیر تشویق شوند؛ چشم پوشی از 
گناه خطاکاران تا توبه کنند و از راه خطا بازگردند؛تألیف قلوب 

موالی متقیان  (.31همه ی اقشار مردم با احسان و انصاف)
و نیز  صالح العقل األدب؛فرمایند: صالح عقل ادب است می
فرمایندو صالح انسان در خوش زبانی و احسان و نیکی می

 (32: ) صالح اإلنسان فی حسن اللّسان و بذل اإلحساناست؛
کدگذاری 

 کدگذاری باز محوری

رعایت ادب 
در نقد و 

انتقاد 
 منصفانه

  وَ ال تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا
اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ کَذلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ 

 « .رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ  إِلى
  حضرت علی )ع( خطاب به فرزند بزرگوارش

فرماید:. نیکى کن چنانکه امام حسن )ع( می
، و زشت دان از دوست دارى به تو نیکى شود

 خود آنچه را که از دیگرى زشت پندارى،
  َوَ ال تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِی

أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ 
 «حَمِیمٌ
  امام صادق )ع( فرمود: بر حاکم الزم است .

باره خاص و عام رعایت کند: دادن سه چیز را در
پاداش نیکو به نیکوکاران تا به کارهای خیر 
تشویق شوند؛ چشم پوشی از گناه خطاکاران تا 
توبه کنند و از راه خطا بازگردند؛تألیف قلوب 

 همه ی اقشار مردم با احسان و انصاف
  صالح اإلنسان فی حسن اللّسان و بذل

 .اإلحسان
 
 .تقویت و ارشاد شخص مورد انتقاد با انجام انتقاد سازنده 2-4
و ال تطع منهم » در قرآن کریم از اطاعت فاسق نهی شده است:   

( موالی متقیان امام علی )ع( در جنگ 24انسان ،«)اثما او کفورا
دهند فرمود: من خوش صفین که شنید یاران او شامیان را دشنام می

نده باشید اما اگر کردارشان را تعریف و ندارم که شما دشنام ده
کردید به سخن راست نزدیک تر و حاالت آنان را بازگو می

گفتید خدایا! خون عذرپذیرتر بود خوب بود بجای دشنام آنان می
فرما و آنان را از ما و آنها را حفظ کن بین ما و آنان اصالح 

ا گمراهی به راه راست هدایت کن تا آنان که جاهلند حق ر
ستیزند پشیمان شده به حق بازگردند) بشناسند و آنان که با حق می

33.) 
امیر مؤمنان)ع(خطاب به مالک می فرماید: به همان اندازه که 
دوست داری خدا در حق تو عفو و گذشت داشته باشد از عفو و 

 (.34گذشت خود به مردم ببخش)
کدگذاری 

 کدگذاری باز محوری

تقویت و 
ارشاد شخص 

انتقاد با مورد 
انجام انتقاد 

 سازنده

  «:و ال تطع منهم اثما او کفورا.» 
  امام علی )ع( فرمود: خدایا! خون ما و آنها

را حفظ کن بین ما و آنان اصالح فرما و آنان 
را از گمراهی به راه راست هدایت کن تا آنان 
که جاهلند حق را بشناسند و آنان که با حق 

 بازگردندمی ستیزند پشیمان شده به حق 
  :امیر مؤمنان)ع(خطاب به مالک می فرماید

به همان اندازه که دوست داری خدا در حق 
تو عفو و گذشت داشته باشد از عفو و گذشت 

 خود به مردم ببخش
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 1398زمستان، 5 شماره، 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت
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 . بی طرفی در نقد2-5
دوستی یا دشمنی با شخص، گروه یا حزب نباید موجب نادیده 

ممکن است صفات خوی طرفی در انتقاد شود، زیرا گرفتن اصل بی
 و پسندیده وی در نظرش ناپسند آید و بر اساس آن انتقاد نماید.

طرفانه بودن و رعایت اصل یکی از شرایط انتقاد سازنده ، بی
یعنی؛ بی طرفی در نقد (. 35.)مردی در انتقاد استانصاف و جوان

نَقََد » ن کردن است.ها را نمایاعیب و شناسایی نمودن و ارزیابی
گویند درهم را نقد کرد؛ یعنی آنها را از وقتی می «:ارهِمَ و غَیرهاالدّ

پس «. هم جدا کرد و بررسی نمود تا سالم را از معیوب بازشناسد
طرفی نهفته است و منتقد نظر خود را بر مبنای رد در مفهوم نقد بی

کند بلکه به بررسی و ارزیابی یا مخالفت چیزی اعالم نمی
کند.امیر نقاط قوت و ضعف را گوشزد میپرداخته، حقیقت و 

حکمت را از هر کسی که آن را »کند که: مؤمنان به ما توصیه می
 «.کند، بگیر؛ و به گفته بنگر و به گوینده منگربیان می

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 بی طرفی در نقد
 « حکمت را از هر کسی که آن را بیان

می کند، بگیر؛ و به گفته بنگر و به 
 «گوینده منگر

 
 حسابرسی از خویش قبل از نقد دیگران. 2-6

در سبک زندگی اسالمی ارزیابی عملکرد خویش قبل از پرداختن 
به کاستی های دیگران یک امر منطقی و ضروری است. برخى از 

شوند، گویند و براى عمل به این سخن آماده مىافراد چیزى مى
شود، عوامل آن فراهم میرسد و که هنگام عمل فرامىلیکن زمانى

آنها از روی تنبلی، یا ترس و یا بخل برمی گردند و تصمیم خود را 
کنند، چنین افرادی مؤمن هستند، لیکن مؤمنى که در اراده و لغو می

این دسته از مردم،  اش، سست و ناتوان است.در برابر نفس امّاره
 سوره صف هستند : یا 3-2مورد خطاب سخن خداوند در آیات

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال َتفْعَلُونَ* کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَْن 
خدای تعالی از همه اعمال انسان بیش از همه  .تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ

شود که چیزی را بگوید که بدان از این عمل سخت خشمگین می
ارگزارانی که عمل آنها (. بر اساس این آیه ک36کند)عمل نمی

مطابق گفتار آنها نیست باید مورد نقد قرار گیرند ، اما نکته ای که 
هست و باید مد نظر قرار گیرد این است که حرمت آنها حفظ 

 شود و از همان زاویه ای که قصور وجود دارد انتقاد شود.
رُوفِ آمِراً َو از أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )ع( نقل شده که فرمودند: کُنْ بِالْمَعْ  

(. اینکه آدمى 37عَنِ الْمُنْکَرِ نَاهِیاً وَ لِلْخَیْرِ عَامِلًا وَ لِلشَّرِّ مَانِعاً)
کنم و در دل بگوید مى -1چیزى بگوید و نکند بدو جور باشد: 

بگوید میکنم و  -2دارد که نکند. این زشت است و ناپسند 
ست که چیزى بخواهد ولى معلوم بود که نمیکند این نیز زشت ا

بزرگ معصیتى است  (.38گفته و خود امید انجامش نداشته)
 (.39گویید که نکنید.)[ که شما چیزى مىبنزدیک خداى ]تعالى

افراد منصف از این گونه عملکرد به دور هستند.نظر به این که 
خداوند همه ابزار هدایت و تشخیص صواب از خطا را برای بشر 

ست که افراد با مسائل مختلف خلق کرده ، دور از انصاف ا
 برخورد سطحی و بدون منطق داشته باشند.

کدگذاری 
 کدگذاری باز محوری

حسابرسی از 
خویش قبل از 

 نقد دیگران

  *َیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُون
 کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ 

 أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )ع( نقل شده که فرمودند:  از
کُنْ بِالْمَعْرُوفِ آمِراً وَ عَنِ الْمُنْکَرِ نَاهِیاً وَ لِلْخَیْرِ 

 عَامِلًا وَ لِلشَّرِّ مَانِعاً.
 
 .در نقد و انتقاد استثناء وجود ندارد2-7

ی انسان های آزاده خود را بی نیاز از نقد و انتقاد نمی بینند. همه
حضرت یوسف)ع( که از انبیاى مخلص خداوند بود و براى احدى 

جز خدا حول و قوتى قائل نبودند، می فرماید که آنچه من کردم و 
آن قدرتى که از خود نشان دادم بحول و قوه خودم نبود، بلکه هر 
عمل صالح و هر صفت پسندیده که دارم رحمتى است از ناحیه 

خود با سایر نفوس که بحسب پروردگارم. و هیچ فرقى میان نفس 
طبع، اماره بسوء و مایل به شهوات است نگذاشت، بلکه گفت: من 

ها کنم زیرا نفس، بطور کلى آدمى را بسوى بدىخود را تبرئه نمى
دارد مگر آنچه که پروردگارم ترحم کند.پس در و زشتیها وامى

حقیقت این کالم یوسف نظیر کالم حضرت شعیب است که 
 )."أُرِیدُ إِلَّا الْإِصاْلحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِإِنْ  "گفت:

)من جز اصالح آنچه بتوانم منظور دیگرى ندارم، و  (88هود ، 
اینکه شما را از این کار نهی می کنم جلب منفعت برای خودم 

(. 40دانم)نیست. و در این کار غیر خدا کسى را سبب ساز نمى
ت مذکور همه افراد بشر در معرض نقد و انتقاد قرار مطابق آیا

دارند و کارگزاران هم از این قاعده و قانون مستثنی نیستند.این 
 دیدگاه منصفانه به همه افراد جامعه است.

کدگذاری 
 کدگذاری باز محوری

در نقد و انتقاد 
استثناء وجود 

 ندارد
 

 فرماید که آنچه من حضرت یوسف)ع( می
قدرتى که از خود نشان دادم بحول کردم و آن 

و قوه خودم نبود، بلکه هر عمل صالح و هر 
صفت پسندیده که دارم رحمتى است از ناحیه 

 پروردگارم.
 :"  إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصاْلحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما

 ."تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ
 
 .انجام نقد از روی تدبیر و حکمت 2-8

ه نقد و انتقاد همراه با تدبیر ،حکمت ، موعظه شایسته است ک
سوره نحل  125حسنه و جدال احسن و نرمی باشد. خداوند در آیه

سَبِیِل  ادْعُ إِلى»  فرماید:خطاب به پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( می
...« رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ 

همه  "مجادله "و "موعظه "و "حکمت "در آیه شریفه سه قید 
به  مربوط به طرز سخن گفتن است، رسول گرامى مامور شده که

هر یک براى دعوت، طریقى یکى از این سه طریق دعوت کند که 
مخصوص است، هر چند که جدال به معناى اخصش دعوت به 

سوره غاشیه  22-21خداوند، در آیات  (.41رود)نمىشمار 
فَذَکّر إنّما اَنتَ » داند، نه سلطه گرپیامبرش را فقط تذکر دهنده می

سخت گیری و تحمیل در منطق  «.مُذَکّرٌ*لَستَ عَلیهِم بِمُسَیطِر
)ص( راه نداشت بلکه با رفق و مدارا به وظیفه تبلیغی خود پیامبر

کردند که بر پرداخت آن حضرت به یاران خود نیز توصیه میمی
مردم آسان بگیرید و سخت مگیرید و نوید دهنده باشید و در آنان 
نفرت ایجاد نکنید. البته این سخن به معنای تسامح و تساهل و بی 

چرا که انتقاد و ابالغ سخن از  توجهی در امور مسلمانان نیست
جمله وظایف دینی و انسانی آحاد جامعه است و غفلت از آن 

 شود.تضییع حقوق دیگران قلمداد می
فرماید: کتاب شریف نهج البالغه می 31حضرت علی )ع( در نامه 

در پند دادن دوست بکوش، خوب باشد یا بد، و خشم خود را فرو 
از آن ننوشیدم، و پایانی گواراتر خور که من جرعه ای شیرین تر 

وَ لَقَْد »سوره کهف  54در قرآن کریم در آیه  (.42ام)از آن ندیده
 ءٍصَرَّفْنا فِی هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ وَ کانَ الْإِنْسانُ أَکْثَرَ شَیْ

اشاره شده به قالب ها و مثال ها و بیان های گوناگونی که  «جَدَالً 
مردم سخن گفته شده اما مجادله کننده در مقابل هر بیان و  با

یکی از راه های رسیدن به قول احسن و رأی  کند.نصیحتی جدل می
صحیح تر بررسی آرای دیگران و انتخاب بهترین رأی صواب 
است.رعایت این اندرز راه گشا برای عموم مردم به ویژه مسؤولین 

ند، بسیار مغتنم و خردورزانه و آنها که زمام امور را به دست دار
 (.43)است
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کدگذاری 

 کدگذاری باز محوری

انجام نقد از 
روی تدبیر و 

 حکمت

  «سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ  ادْعُ إِلى
 ...«الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ 

  « َعَلیهِم فَذَکّر إنّما اَنتَ مُذَکّرٌ*لَست
 «بِمُسَیطِر

  حضرت علی )ع( می فرماید: در پند دادن
دوست بکوش، خوب باشد یا بد، و خشم خود 
را فرو خور که من جرعه ای شیرین تر از آن 

 ننوشیدم، و پایانی گواراتر از آن ندیده ام.
 « ِّوَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِی هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ کُل

 «جَدَالً  ءٍالْإِنْسانُ أَکْثَرَ شَیْمَثَلٍ وَ کانَ 
 
، غیبت و شایعه پراکنی در از ظن و گمان، تجسس . دوری2-9

 نقد بر پایه انصاف
در سبک زندگی اسالمی باید دقت شود که نقد و انتقاد به دخالت 
 در امور خصوصی و تجسس ، غیبت و عیب جویی ختم نشود.

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا »فرماید: سوره حجرات می12خداوند در آیه
ال یَغتَب اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ 

؛ در این آیه شریفه از جستجو و تفحص اموری که « بَعضُکُم بَعضاٌ...
مردم دوست دارند مخفی بماند و همچنین از پذیرش ظن بد و 

منتقدان هم باید منصف باشند و مراقبت  (.44است.)غیبت نهی شده 
کنند که انتقاد و ارزیابی عملکرد کارگزاران، سبب شایعه پراکنی 

واقع نگردد.  سوءاستفاده افراد نااهلو  و توطئه و تضعیف مقبولیت
السالم از انتقاد و نصیحت استقبال همان گونه که امام علی علیه

خواند، به همان مقدار و شاید کرد و مردم را به آن فرامیمی
شدیدتر، سخنان و اقداماتی که بوی توطئه و حرکت علیه نظام 

 (. 45کرد)داد، رد میاسالمی و نظم اجتماعی را می
حتی اذا جاءُو قال »فرماید: سوره نمل می 84خداوند در آیه 

این مطابق  «اَکذّبتم بایاتی و لم تُحیطوا بِها عِلما امّا ذا کنتم تَعملونَ
آیه شریفه وظیفه واجب بشر این است که در پی دانش و معرفت 

خداوند سبحان اهل ( 46و شناسایی دین و تکالیف خود باشد.)
ایمان و توحید را به پرهیزکارى و محکم گویى فرمان داده و 

اید اى کسانى که ایمان آورده گفت:یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ 
ز عذاب خدا به دورى کردن از گناهان و انجام واجبات بترسید ا

او.وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِیداً و بگوئید گفتنى درست که از فساد دور باشد 
گویى خالص و پاک که ظاهرش موافق و از شایبه دروغ و بیهوده

باشد. مقاتل گوید: این آیه متّصل است با نهى از ایذاء و  -باطنش
د گفتن صحیح و راست و پیغمبر )ص( خدا را رنجانیدن یعنى بگوئی

به چیزى که نیکو و شایسته مقام آن حضرت نیست نسبت ندهید) 
47 .) 

کدگذاری 
 کدگذاری باز محوری

دوری از ظن و 
گمان، 

تجسس، 
غیبت و 

شایعه پراکنی 
در نقد بر پایه 

 انصاف

 « َّیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِن
ال یَغتَب بَعضُکُم بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ 

 «بَعضاٌ...
 « حتی اذا جاءُو قال اَکذّبتم بایاتی و لم تُحیطوا

 «بِها عِلما امّا ذا کنتم تَعملونَ
 اتَّقُوا اللَّهَ  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا 

 
 . نقد و انتقاد به شیوه غیر مستقیم2-10

کریم دعوت به تبلیغ پیامبران را نصیحت و پیامبران را  قرآن
سوره اعراف فرمود:  62خواند. حضرت نوح )ع( در آیه می« ناصح»

؛ « اُبَلِّغُکُمْ رِساالتِ رَبِّی وَ أَنْصَحُ لَکُمْ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما ال تَعْلَمُونَ» 
دین خدا گویم از من پیام های خدا را بی کم و کاست به شما می

(.بر همین اساس الزم 48نمیدانید )گویم که چیزهایی به شما می
است دانشمندان علوم اسالمی در انتقاد از کارگزاران جانب انصاف 
و امانت را رعایت کنند و نصایح مشفقانه خود را از آنان دریغ 

 نکنند. 
امام صادق علیه السالم ، حضرت علی علیه السالم را ناصح و 

(. همچنین آن 49إنّ علیا کانَ عبداً ناصحاً هلل )» ی نامدخیرخواه م
فرمایند: دعوت به صورت لطف و نرمى و حسن امام بزرگوار می

بیان انجام گردد.گفتار و دعوت مطابق عقول و به اندازه و میزان 
درک مخاطب باشد. امر و نهى توأم با خشونت و تندى بیجا 

در تعامل با دیگران دارد .  (.این تعابیر حکایت از انصاف50نشود)
وَ کاُلًّ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ » فرماید: سوره هود می 120خداوند در آیه 

أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَکَ وَ جاءَکَ فِی هذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ 
قل ؛اخبار پیامبران و اقوامشان که برای تو ن« لِلْمُؤْمِنِینَ  ذِکْرى

کردیم همه حق است و هدف از نقل این حکایت آن است که 
(.این موارد 51اذیت و آزاری را که می بینی از تو تخفیف دهیم )

جهت پند آموزی به همه اقشار مردم و بخصوص کارگزاران در 
توانند جامعه اسالمی است.و منتقدان هم از روش بیان داستان می

تقییم به دست اندرکاران بهره وافری ببرند جهت تذکر غیر مس
 امور جامعه. 

یا أَهَْل الْکِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِی إِبْراهِیمَ » سوره آل عمران: 65در آیه 
نهی از « وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِیلُ إِالَّ مِنْ بَعْدِهِ َأ فَال تَعْقِلُونَ 

االت متعدد ( آنچه در قالب سو52دعوی بدون تعقل با طرح سوال)
مطرح شده انجام نقد و انتقاد است که به شیوه غیر مستقیم صورت 
پذیرفته و یکی از روشهای مناسب و تأثیرگذار است و بیانگر این 
امر مهم  است که با درایت و شناخت به نقد و انتقاد بپردازیم، در 
واقع با ایجاد سؤال مخاطب به سوی باورهای صحیح هدایت 

در حق کارگزاران که باید دقت نظر بیشتری به  گردد، خصوصامی
 خرج داده شود و شأن و منزلت آنها مورد بی حرمتی واقع نشود.

کدگذاری 
 کدگذاری باز محوری

نقد و انتقاد 
به شیوه غیر 

 مستقیم

  « َاُبَلِّغُکُمْ رِساالتِ رَبِّی وَ أَنْصَحُ لَکُمْ وَ أَعْلَمُ مِن
 «اللّهِ ما ال تَعْلَمُونَ

  ٌأُبَلِّغُکُمْ رِساالتِ رَبِّی وَ أَنَا لَکُمْ ناصِحٌ أَمِین 
  امام صادق علیه السالم ، حضرت علی علیه

إنّ علیا کاَن » السالم را ناصح و خیرخواه می نامد
 عبداً ناصحاً هلل

  :دعوت به امام صادق علیه السالم می فرمایند
 صورت لطف و نرمى و حسن بیان انجام گردد.

  «ًّنَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُِل ما نُثَبِّتُ  وَ ُکال
بِهِ فُؤادَکَ وَ جاءَکَ فِی هذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ 

 «لِلْمُؤْمِنِینَ  ذِکْرى
 «: ْحَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَ کَذَّبْتُمْ بِآیاتِی وَ لَم

 تُحِیطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
  « أَهْلَ الْکِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِی إِْبراهِیمَ وَ ما یا

أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِیلُ إِالَّ مِنْ بَعْدِهِ أَ فاَل تَعْقِلُونَ 
» 

 .اجتناب از شتابزدگی در نقد و انتقاد 2-11
سوره  6خداوند در آیه  شتابزدگی حق انصاف را از بین می برد.

یا أَیَُّها الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا »فرماید: حجرات می
ای کسانی  ؛ «ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى

که ایمان آورده اید اگر فاسقی برای شما خبری مهم آورد تحقیق 
زدگی تصمیم بگیرید و  کنید، مبادا )از روی زودباوری و شتاب

ناآگاهانه به گروهی آسیب رسانید، سپس از کرده ی خود پشیمان 
(.نظر به مضمون آیه شریفه انصاف در این است که 54و 53شوید )

انسان صبور باشد و با تفکر و بررسی امور را تدبیر کند تا دچار 
 پیش داوری و قضاوت ناصواب نگردد. 
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ات ایند: اموری که از برادر دینیفرمحضرت علی علیه السالم می 
ات نشود، شود، تا زمانی که چیزی موجب غلبه بر عقیدهصادر می

آن را بر خوبی بنا بگذار، و تا هنگامی که برای سخن برادرت 
علت پیدایش بسیاری  توجیه خیر یافتی، آن را بر بدی حمل نکن.

 از اختالفات همین تعجیل و شتاب زدگی در حمل بر بدی کردن
داند سخن طرف مقابل است، با این که اگر هر کس تا آنجا که می

داند، زود قضاوت نکند و از اظهار اظهار نظر کند، و آنجا که نمی
رود. رعایت این نظر بپرهیزد، بسیاری از اختالفات از بین می

دستورالعمل های اخالقی در رفتار و تعامل با سایر افراد جامعه دال 
 ر حق دیگران است.بر رعایت انصاف د

کدگذاری 
 کدگذاری باز محوری

اجتناب از 
شتابزدگی در 

 نقد و انتقاد
 

 « ٍیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ
ما  فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى

 «فَعَلْتُمْ نادِمِینَ
 فرمایند: اموری  حضرت علی علیه السالم می

شود، تا زمانی ات صادر میکه از برادر دینی
ات نشود، آن که چیزی موجب غلبه بر عقیده

را بر خوبی بنا بگذار، و تا هنگامی که برای 
سخن برادرت توجیه خیر یافتی، آن را بر بدی 

 .حمل نکن
 استخراج مقوله های اصلی از مفاهیم  2-12

در مرحله قبل تحلیل که در قالب بر مبنای مفاهیم ایجاد شده 
کدگذاری باز و محوری به انجام رسید، مرحله سوم کدگذاری 
شامل کدگذاری منتخب را در قالب جدول زیر به انجام می 

 رسانیم:
کدگذاری 

منتخب)مقوله های 
 اصلی(

 کدهای محوری)مفاهیم(

 عقالنیت مداری
 توجه به آگاهی و بصیرت

 حکمتانجام نقد از روی تدبیر و 
 اجتناب از شتابزدگی

 عدالت محوری

 حق گرایی
 رعایت  اصل بی طرفی در نقد

حسابرسی از خویش قبل از نقد 
 دیگران،

 عدم وجود استثناء در نقد

 رعایت ادب در نقد منصفانه اخالق مداری
تجسس، غیبت و  دوری از ظن و گمان

 شایعه پراکنی در نقد بر پایه انصاف
 مستقیمنقد غیر 

 تقویت و ارشاد شخص موردانتقاد تربیت مداری
 
 نتیجه گیری  -5

نقد و انتقاد منصفانه ی عملکرد و گفتار کارگزاران از منظر قرآن 
کریم و روایات معصومان علیهم السالم  پسندیده است. در صورتی 
که مطابق معیارهای قرآنی و دینی صورت پذیرد سبب پیشرفت و 

جامعه می شود. زیرا نحوه ی رفتار و عملکرد و تکامل فرد و 
گفتار آنان در جامعه نقش الگویی برای سایر افراد دارد.با مراجعه 
به قرآن کریم و سخنان گهر بار ائمه علیهم السالم و مطالعه 
تفاسیر قرآن و تحلیل و بررسی نقدهای صورت گرفته می توان به 

د منتقد باید معرفت و معیارهای نقد صحیح و منصفانه پی برد. فر
نقدش از روی علم و  آگاهی به موضوع مورد نقد داشته باشد و

معرفت  و اشراف به موضوع باشد . حق گرایی و اخالص در انجام 
و اجتناب از توهین  رعایت ادب و عفت کالم در نقد منصفانهنقد، 

شخص مورد انتقاد با انجام انتقاد سازنده  تقویت،و کالم ناشایست 
و ارایه راه حل های مناسب و مشفقانه ، رعایت بی طرفی در نقد، 

نقد خویشتن قبل حسابرسی از خویش و فرهنگ سازی در راستای 
از نقد دیگران، عدم وجود استثناء در نقد ، اهتمام به انجام نقد 

و موعظه حسنه و  منصفانه با تدبیر و حکمت و پند و اندرز نیکو
به دخالت در امور پرهیز از جنگ و جدال ، نقد و انتقاد 

خصوصی و تجسس ختم نشود، سبب توطئه ، شایعه پراکنی و 
تضعیف مقبولیت کارگزاران نگردد و موجب سوءاستفاده افراد 

نقد  ، نااهل واقع نگردد و حرمت مقام و موقعیت فرد حفظ شود
داستان های قرآن و ذکر اده از استفغیر مستقیم و منصفانه با 

در جهت ارایه نقد و عبرت گرفتن از  سرنوشت گذشتگان
اجتناب از شتابزدگی در  سرنوشت آنها، طرح سوال و انجام نقد ،

از جمله مؤلفه های نقد سازنده در قرآن و روایات  نقد و انتقاد
 برمبنای نتایج این پژوهش، چهار مقوله اصلی شامل عقالنیتاست. 

مداری بر آمده از  مداری و تربیت محوری، اخالق ری، عدالتمدا
یازده مؤلفه مذکور و ارائه راهکارها به منزله ی عوامل آسیب زدا 

نقد عملکرد و گفتار کارگزاران بر پایه انصاف از مهم در گفتمان 
ترین یافته های این پژوهش است. که توجه به آنها توسط منتقدان 

کارگزاران، سبب می شود تا نقد منصفانه  و متولیان اصالح عملکرد
 کارگزاران کمتر با آسیب ها و چالش ها روبه رو شود.
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